
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 4.- Sant Silvà, bisbe i màrtir. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Família Torredemer-Roig. 
     Josep Ferrés i Dolores Prats. 
     Mario Giovanni Servat Llerena.                                            
 

Diumenge dia 5.- DIUMENGE III DE PASQUA.  
9h.- Joan Pastor i Eulàlia Font. 
  Vicenç Font i Carme Parés. 
  Maria Poch i espòs Joan i fill Joan. 
  Manuel Clajer i esposa Inès.               
12:30h.- Pepeta Castells (14è. aniversari) i espòs Ramon Badosa. 
   Agustí Castells i Montserrat Roca.     
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 6.- Sant Domènec Sàvio, alumne de Joan Bosco. 
Vespre.- Enric Perals Aymerich (4t. aniversari).                                     
 

Dimarts dia 7.- Sant Sixt i sant Eovald o Hou, màrtirs.  
Matí.- Família Tuset i família Perals-Aymerich. 
Vespre.- Missa.                         
 

Dimecres dia 8.- Santa Maria, mitjancera de totes les gràcies.  
Matí.- Antonio Vendrell i pares Joan i Dominga.                                   
Vespre.-  Lluïsa Vidal.                               
 

Dijous dia 9.- Sant Gregori de Berrueza, bisbe.  
Matí.- Ramon Rovira. 
Vespre.- Missa. 
 

Divendres dia 10.- Sant Joan d’Àvila, prevere.  
Matí.- Missa.                     
Vespre.- Felip Roig i Roig (11è. aniversari).                  
 

Dissabte dia 11.- Sant Anastasi, màrtir / Sant Ponç, bisbe. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Pere López (7è. aniversari) i esposa Montserrat 
Aymerich.                                            
 

Diumenge dia 12.- DIUMENGE IV DE PASQUA. 
9h.- Família Planas-Tuset.               
12:30h.- Joan Font (15è. aniversari) i Montserrat Mèlich. 
   Asunción Hernández Soto.       
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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“VOTEU I RESEU, 
RESEU I VOTEU…”  

 

Aquest és el lema amb que embrutaren la façana de la nostra església 
el passat cap de semana uns desconeguts que signaren amb la A 
d’anarquistes. A la façana lateral un altre eslògan: “No voteu”. 

Sembla tota una contradicció: en què quedem: ¿Voteu o no voteu? 
Pels resultats de participació la gent va fer cas del “voteu i reseu”, doncs 
es donà la participació més alta coneguda fins ara. Pel que fa al RESEU 
ja és més difícil de valorar. Dono fe que en les pregàries del diumenge 
es pregà pels que sortíssin elegits: perquè ho facin bé, perquè imparteixin 
justicia, perquè no mirin tant les sigles del seu partit sinó el bé general i 
principalment els més desfavorits. I a nivel personal més d’un deia: “Ai, 
mossèn, ja cal que resem…”. 

Però potser la intenció dels autors de les guixades a la paret era obrir-
nos els ulls i fer-nos veure com l’Església “és la veu del seu amo” -els 
poders constituïts- els quals ens volen obedients i submisos, com dient-
nos: “vosaltres –Església- adormiu el poble dient-li que el que ha de fer 
és resar, és anar a votar com a bens, en comptes de revoltar-se contra 
l’ordre constituït, contra les injustícies…”. 

Aquests pensaments em feien pensar en aquella frase tan citada de 
Karl Marx: “la religió és l’opi (droga analgèsica) del poble”. Històricament 
en més d’una situació bé podia haver sigut veritat. Però no es pot afirmar 
en general, i més pensant en l’Evangeli de Jesús. La fe cristiana –i la 
pregària!- no ens aliena, sinó que ens fa més conscients, ens fa estar 
més en vetlla, vigilants sobre nosaltres mateixos i tot el que passa al 

 Parròquia de Sant Vicenç Màrtir       

Plaça de Sant Jordi, 4-6                                                                 Telf. 93 656 02 01 
08620 Sant Vicenç dels Horts                           Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
w ww. vidaparro qu ia l .cat             santvicenc685@bisbatsantfe l iu .cat  

 



nostre entorn. No ens fa desentendre de res ni dels altres, més aviat al 
contrari, la relació amb Déu ens relliga amb l’amor als germans. Això és 
l’Evangeli pur. Altra cosa és que després ho complim, però això passa 
amb tots els mortals, oi? Tots hem d’estar molt vigilants perquè no ens 
passi. 

No patiu, doncs, amics anarquistes, que la nostra relació amb Déu -el 
nostre resar- ens fa també més humans. 
Ah! Referent al fet de votar som dels col·lectius més oberts: dels nostres 
n’hi ha que no voten mai, i dels que voten n’hi ha per tots els gustos. 

És per això que us demanem que no embruteu les nostres esglésies 
ni els llocs públics. La simpatia que poden tenir les vostres idees i el 
vostre moviment queden malmeses per aquestes formes tan poc 
adequades i, diguem-ho clar, tan poc afortunades. 
 

Mn. Anton Roca 
 

 

 
 

 TROBADA GENERAL DE MONITORS/-ES DELS ESPLAIS 
El cap de setmana de l'11 i 12 de maig se celebrarà a Vilanova i la 
Geltrú la trobada general de monitors i monitores del MCECC 
(Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans) 
Enguany l’eix principal de la Trobada serà l’equip de monitors i 
monitores. Durant el cap de setmana aprofundiran sobre les 
fortaleses i les debilitats, el compromís, el repartiment de tasques, 
el relleu dins dels equips o la gestió de conflictes entre d'altres. 
 

 BAPTISMES 
Dia 4: Ana Fuentes Pérez, Sofía Echeverri Martínez i Irina López 
Martínez. Dia 5: Rafaela i Julia Rodríguez Encina. 
 

 EL GRUP DE LITÚRGIA 
Aquest dimecres tocaria grup de Litúrgia, però per raó d’agenda 
de part del mossèn, es deixa per més endavant. També volem 
aprofitar aquesta avinentesa per donar un nou impuls a aquest 
grup. Tenia una periodicitat mensual i una participació més aviat 
baixa. Potser cal donar-li un enfoc nou, convertint-lo principalment 
en grup de lectors. Per això demanem que feu arribar al mossèn 
la vostra opinió. 
 

 CONSELL PASTORAL PARROQUIAL 
Tindrà lloc dijous vinent, dia 9, a les 9 del vespre. 
 

 LES PRIMERES COMUNIONS 
Mes de maig: dissabtes dies 18 (12h.) i 25 (17h.) 
Mes de juny: Dissabte 1 (12h.) i diumenges 2 i 9 (12:30 h.)  
 

 SORTIDA: VISITA CULTURAL A L’HOSPITAL DE SANT PAU 
Dissabte, 8 de juny. Sortida a les 10h. de La Vailet (Mc Donald’s) 
L'Hospital de Sant Pau és un conjunt modernista que fou projectat 
per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner. Visita guiada. Dinarem 
al restaurant El Mussol (c/ Aragó tocant Passeig de Gràcia). A les 
5 tarda: retorn cap a casa. Preu: 40 €. (viatge, visita guiada i dinar) 
Inscripció i pagament: dimecres i divendres, de 6 a 8 tarda. 

    
 

EL TÚNEL 
 

Acabo de llegir els resultats d’un experiment científic que m’ha fet 
pensar en l’experiència pasqual. Diu que unes rates de laboratori varen 
ser entrenades perquè aprenguessin que cada dia tenien dues hores per 
menjar a la seva gàbia un pinso gens gustós, sec i premsat, i que només 
un dia a la setmana se’ls obria una porta que donava a un túnel de 16 
metres, al final del qual hi havia un menjar molt més dolç, sucós i 
saborós, que podien menjar també durant dues hores. Habitualment les 
rates menjaven molt a la gàbia, però el dia en què se’ls obria la porta 
del túnel s’estimaven més recórrer els 16 metres per accedir al menjar 
més desitjable. 

Una vegada ho havien après, va començar l’experiment pròpiament 
dit. El dia de la setmana en què se’ls obria la porta del túnel, la gàbia 
estava a una temperatura més confortable que mai i, en canvi, el túnel 
estava a quinze graus sota zero i amb unes fortes turbulències de vent. 
Això no obstant, aquells dies les rates preferien el menjar que hi havia 
al final del túnel. Menjaven menys que els altres dies, perquè es veien 
obligades a menjar una mica, tornar a la gàbia per refer-se, tornar a 
creuar el túnel, menjar una mica més... I arriscaven la seva vida, perquè 
mostraven signes de congelació. Però s’estimaven més córrer el risc. 

Què té a veure tot això amb la Pasqua? De vegades els cristians 
oblidem que l’esforç no és el contrari del desig, sinó ben bé al contrari: 
com més desitgem una cosa, més esforç invertim per assolir-la. 

Aplicat a l’àmbit de la fe, l’experiment científic ens ensenya que només 
creuarem el túnel si Crist és prou important per a nosaltres. Només si 
desitgem molt la vida que ens porta Crist ressuscitat serem capaços 
d’abraçar la seva creu. 
 

Joan Ferrés i Prats 


